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Wanneer mag je op examen?

* Als je PTA dicht is!!!!



Belangrijke data

* Zie stencil. Bewaar dit document goed.



Hoe ziet een examenzitting eruit?

* Je komt OP TIJD (15 minuten voor de start) binnen en
legt je jas, tas en telefoon voor in het lokaal.
* Je gaat op de plaats zitten waar jouw naamkaartje ligt.
* Je bent stil zodra de envelop met het examen wordt
geopend.
* Je maakt het examen (zet op alle blaadjes voor- en
achterkant) je naam. Je mag tussendoor helemaal niets
vragen (bij hoge nood mag je naar het toilet (onder
begeleiding).
* Zodra je het examen hebt gemaakt, steek je je hand 
op. De surveillant haalt alles op en geeft een teken dat je 
weg mag gaan (pas na 60 minuten en in stilte).
* Na de zitting mag je eventueel de opgaven ophalen.



Wat mag je wel/niet meenemen naar het examen?

Wel: pennen, potloden, markeersCDen, gum, 
rekenmachine, woordenboek, geodriehoek, flesje
water.

Niet: telefoon, digitaal horloge, eten, drinken. Een
kauwgom mag je wel in je mond hebben.



Wanneer ben je geslaagd?

De kandidaat is geslaagd als:
* Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde 
cijfers tenminste 5,5 is;
* Hij voor Nederlands minimaal een 5 hee@ behaald;
* Hij één 5 hee@ behaald en verder 6 of hoger;
* Hij één 4 hee@ behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 
of hoger;
* Hij twee vijven hee@ behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste 
één 7 of hoger;
* Hij voor lo1 en kunstvakken inclusief ckv 'voldoende' of 'goed' hee@ 
behaald;
* Hij voor geen van de onderdelen van het combinaHecijfer lager dan een 
4 hee@ behaald(keuzevak Z&W).



Contact over eindexamen:

mentoren: 
I.Klaphake@maurickcollege.nl (Z4A)
M.Welter@maurickcollege.nl (Z4B)

eindexamensecretaris:
H.Dobbelsteen@maurickcollege.nl

mailto:I.Klaphake@maurickcollege.nl
mailto:M.Welter@maurickcollege.nl


Wanneer wordt iedereen gebeld?

Donderdag 9 juni tussen 13:30 en 15:00.
Wanneer je (nog) niet bent geslaagd, moet je om 
15:00 op school zijn.
Alle geslaagden dienen om 17:00 op school te zijn.



Diploma-uitreiking

Op dinsdag 19 juli hopen we iedereen te
kunnen feliciteren met zijn/haar diploma.


